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CLASSE ADULTOS
IGREJA: O AJUNTAMENTO DOS DISCÍPULOS
Leitura Semanal
Segunda: 2 Cr 2.5-6
Terça: Mt 16.13-19
Quarta: At 4.32-35
Quinta: At 26.1-8.
Sexta: 1Co 1.1-9.
Sábado: Ef 3.8-13.
Domingo: 1 Co 12.27-31

COMPROMISSO
Jonathan Leeman
"Discipulado não é algo

ocasional ou fora do
normal, algo que pode ser
isolado do resto de nossa
vida cristã. Ser um cristão é
ser um discípulo de Cristo.
E ser um discípulo de Cristo
significa: procurar ajuda de
outros para ser como Cristo
(ser um discípulo) e
procurar ajudar outros a
serem como Cristo
(discipular). Portanto, as
igrejas deveriam ver o
discipulado como um estilo
de vida. O discipulado
deveria constituir uma parte
normal de ser um cristão e
um membro de igreja. É o
que um seguidor de Cristo
faz.

Discípulos Comprometidos

Muitos ficam apenas na admiração porque não querem assumir
compromisso. Vivemos um tempo de fobia de compromisso.
Segundo Mark Dever "Fobia de compromisso" é o medo de que,
ao prometer que faremos algo, perderemos a oportunidade de
obter algo melhor.
Cresce nas pesquisas os chamados "desigrejados" ou
"evangélico não praticante". Gente que diz ser discípulo de
Jesus, mas que não quer compromisso com igreja. Seria isso
possível? Há relevância em ser membro de uma igreja? Posso
ser um discípulo de Jesus sem me envolver com outros
discípulos? Foi da vontade de Jesus ensinar que o discípulo
deve fazer parte de uma igreja? O que é a igreja? Pretendemos
responder a essas perguntas na lição de hoje.

O QUE É UMA IGREJA?
Igreja - "eclesia", aparece 114 vezes no NT. 5 vezes sem
nenhum sentido cristão. 9 vezes em Efésios significando
comunidade cristã local. 95 vezes como uma comunidade cristã
local: a igreja que está em Corinto, em Éfeso, Tessalônica,
Galáxia; um grupo de pessoas localizadas em determinado lugar
e espaço. Gente que se ajunta para orar junto, celebrar a ceia
juntos, tem hierarquia, tem critérios para participação, tem
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disciplina, tem identificação de membros. De acordo com o Novo Testamento, a igreja é um corpo de
pessoas que confessam e dão evidencia de que foram salvas apenas pela graça de Deus, tão somente
para a sua glória e por meio da fé em Cristo somente.

Por que preciso ser membro de uma igreja?
Não se vive o discipulado sozinho. A vida cristã é vivida em comunidade, um grupo não
homogenicamente, mas composto de pessoas diferentes e com dons específicos para edificação em
compromisso uns com os outros.
Vejamos alguns princípios Bíblicos:
1- Ser membro de uma igreja não salva, mas um salvo será membro de uma igreja, Jo 14.21; 15.10, 14;
13.17. Como membros de uma igreja somos responsáveis uns pelos os outros, nos encorajamos, nos
exortamos em amor e obedecemos juntos ao Mestre.
2- Para edificação da igreja, Hb 10.19-25. Ser membro de uma igreja nos ajuda a vencer o individualismo
errôneo e a compreender a natureza corporativa do cristianismo. Ser discípulo de Jesus envolve a
maneira como tratamos as pessoas, especialmente as da igreja. Estar na igreja somente porque gosta do
pastor, do sermão, das músicas do louvor, fará com que você busque qualquer outra coisa que goste,
quando desejar algo diferente. Todos nós quando nos tornamos membros de uma igreja não trazemos
perfeição para ela e sim imperfeição. Não estamos na igreja porque não temos problemas e-mail por têlos. Ser membro de uma igreja aumenta nosso senso de fazer parte da obra da igreja, da sua comunhão,
do seu orçamento, de seus objetivos, do crescimento dos discípulos.
Não podemos esquecer que somos membros de uma igreja e que essa igreja precisa ser edificada por
nós. Recebemos dons espirituais para a edificação da igreja, 1 Co 14.12; Jo 15.12, 17; 1 Jo 3.18.
3- Para glorificar a Deus, 1 Pe 2.12; Mt 5.16. Observe que os textos não estão dizendo que somos
membros de uma igreja para cantarmos juntos louvores que glorificam a Deus, apesar de isso ser
perfeitamente possível. Mas, Deus será glorificado pelos de fora por causa das nossas boas obras, Jo
13.35. Infelizmente não estamos contando muito bem com a simpatia dos de fora. Isso acontecerá não
enquanto ficarmos tentando provar que somos melhores que eles, diferentes deles e Santos, mas à
medida em que eles percebem que somos imperfeitos, pecadores, mas nos amamos e nos relacionamos
com respeito comprometido que traz glória a Deus.

QUAIS SÃO SEUS DEVERES COMO MEMBRO DA IGREJA?
1- Ser frequentemos participação dos cultos, Hb 10.25.
2- Participar regularmente da celebração da ceia do Senhor, 1 Co 11.23-34. Na celebração da Ceia
renovamos nossa aliança com o Senhor Jesus e com os nossos irmãos, avaliando o nosso compromisso é
o estado do nosso relacionamento uns com os outros. O membro da igreja sempre deve estar presente na
celebração da Ceia.
3- Participar das Assembleias - Todo membro responsável deve tomar parte das decisões da igreja,
participar das eleições de seus líderes e tomar conhecimento da vida administrativa de sua igreja.
4- Orar, 1 Ts 5.17. A oração nos fortalece no relacionamento com Jesus e edifica a vida do nosso irmão
que é abençoado por nossas orações.
5- Contribuir com regularidade e generosidade, Pv 3.9; Ml 3.10; Lc 6.38; 1 Co 16.1-2; 2 Co 9.7.
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Conclusão
Ef 5.25; At 20.28 - Ser membro da igreja local é um reflexo de um amor interior, amor a Cristo e a seu
povo. O amor não é simplesmente uma expressão espontânea, ele é planejado, ponderado é
caracterizado por compromisso. Ser membro da igreja é estar incorporado na caminhada prática de amor
com pessoas diferentes, rumo ao lar celestial.

Perguntas
1- O que você pensa a respeito daqueles que dizem ser cristãos, mas não querem ser membros
de uma igreja?
2- Você tem honrado os seus compromissos com a sua igreja?
3- De que maneira você crer que Deus quer usar você para abençoar a igreja dele?
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